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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
  ] األلباين -حكم تارك الصالة [ 

  حكم تارك الصالة: الكتاب 

  حممد ناصر الدين األلباين: املؤلف 

   الرياض-دار اجلاللني : الناشر 

  ١٤١٢ -األوىل : الطبعة 

 ١: عدد األجزاء 

   حكم تارك الصالة

  لم العالمة احملدث بق

  حممد ناصر الدين األلباين 

  دار اجلاللني الرياض 

  الطبعة األويل 

)١/١(  

  

   ه - ١٤١٢

)١/١(  

  

  تقدمي 

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا 

 إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله

  ورسوله 

  : أما بعد 

املسلمون أن ترك الصالة املفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكرب الكبائر ] فيه [ ال خيتلف ( فإن مما 



وأن إمثه أعظم من إمث قتل النفس وأخذ األموال ومن إمث الزنا والسرقة وشرب اخلمر وأنه معرض 

   ) ١) (  وسخطه وخزيه يف الدنيا واآلخرة لعقوبة اهللا

 _________  

  للعالمة ابن القيم رمحه اهللا تعاىل  ) ١٦ص ( كتاب الصالة وحكم تاركها  ) ١( 

  : وقد وردت اآليات القرآنية تترى يف تعظيم قدر الصالة وبيان شديد إمث تاركها أو املتهاون ا 

لصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إال من تاب فخلف من بعدهم خلف أضاعوا ا{ : قال تعاىل 

   ] ٦٠ - ٥٩: مرمي [ } 

[ } فويل للمصلني الذين هم عن صالم ساهون الذين هم يراؤون ومينعون املاعون { : وقال سبحانه 

   ] ٧ - ٤: املاعون 

  ]  ٤٣ - ٤٢: املدثر [ } ما سلككم يف سقر قالوا مل نك من املصلني { : وقال جل شأنه 

  إىل غري ذلك من آيات كرميات تقرع اآلذان وتصك األمساع 

وقد جاءت أحاديث عدة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخرب فيها عن عظيم الذنب الذي يتلبس به 

  : تارك الصالة أو املتهاون ا أو املتخاذل عنها 

 ]٥ [   

)١/٥(  

  

   ) ١) ( ترك الصالة بني العبد وبني الشرك : ( فقال صلى اهللا عليه و سلم 

   ) ٢( العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر : ( وقال صلى اهللا عليه و سلم 

   ) ٣) ( من ترك الصالة متعمدا فقد برئت منه ذمة اهللا : ( وقال صلى اهللا عليه و سلم 

  : فري متعمد ترك الصالة اختلف األئمة والعلماء يف تك: وإزاء هذه النصوص القرآنية والنبوية : قلت 

   ) : ١٧٩ ١٧٨ / ٢" ( شرح السنة " قال اإلمام البغوي يف 

  اختلف أهل العلم يف تكفري تارك الصالة املفروضة عمدا 

 _________  

  عن جابر  ) ٨٢( رواه مسلم  ) ١( 

  وغريهم عن بريدة  ) ١٠٧٩( وابن ماجة  ) ٢٦٢٣( والترمذي  ) ٣٤٦ / ٥( رواه أمحد  ) ٢( 

إسناده صحيح على شرط : ( البن أيب شيبة  ) ١٥ص ) ( كتاب اإلميان ( قال شيخنا يف تعليقه على و

  ) مسلم 

  وغريمها  ) ١٨: رقم " ( األدب املفرد " والبخاري يف  ) ٤٠٣٤( رواه ابن ماجة  ) ٣( 



ابن حجر للحافظ  ) ١٤٨ / ٢) ( التلخيص احلبري : ( ويف إسناده ضعف لكن له شواهد تقويه فانظر 

  لشيخنا األلباين  ) ٩١ - ٨٩ / ٧) ( إراواء الغليل ( و 

 ]٦ [   

)١/٦(  

  

  مث ذكر طائفة من أمساء املختلفني يف ذلك 

  : تعليقا على حديث جابر املتقدم إيراده  ) ٣٦٩ / ١" ( نيل األوطار " وقال الشوكاين يف 

 املسلمني يف كفر من ترك الصالة احلديث يدل على أن ترك الصالة من موجبات الكفر وال خالف بني

  منكرا لوجوا إال أن يكون قريب عهد باإلسالم أو مل خيالط املسلمني مدة يبلغه فيها وجوب الصالة 

 فقد اختلف - ) ١(  كما هو حال كثري من الناس -وإن كان تركه هلا تكاسال مع اعتقاده لوجوا 

  الناس يف ذلك 

 منهم مالك -اجلماهري من السلف واخللف "  مشهور قول -ف  بعد ذلك نبذا من اخلال-مث نقل 

  " إخل . . .  إىل أنه ال يكفر بل يفسق فإن تاب وإال قتلناه حدا كالزاين احملصن -والشافعي 

   ) : ٣٢٤ / ٤" ( صحيحه " وقال ابن حبان يف 

أول بداية الكفر ألن أطلق املصطفى صلى اهللا عليه و سلم اسم الكفر على تارك الصالة إذ ترك الصالة 

  ارتقى منه إىل ترك غريها من الفرائض وإذا : املرء إذا ترك الصالة واعتاده 

 _________  

  هذا يف عصره فكيف اليوم  ) ١( 

 ]٧ [   

أداه ذلك إىل اجلحد فأطلق صلى اهللا عليه و سلم اسم النهاية اليت هي آخر شعب : اعتاد ترك الفرائض 

  هي أول شعبها وهي ترك الصالة الكفر على البداية اليت 

أن العرب تطلق اسم املتوقع من الشيء : ذكر خرب يدل على صحة ما ذكرنا : " مث قال رمحه اهللا مبوبا 

 ) ١" ( املراء يف القرآن كفر : " وبعد إيراده قول النيب صلى اهللا عليه و سلم " يف النهاية على البداية 

  : قال 

 إىل أن يرتاب يف اآلي املتشابه منه فأطلق - إن مل يعصمه اهللا -اه ذلك إذا مارى املرء يف القرآن أد

   على بداية سببه الذي هو املراء - الذي هو اجلحد -صلى اهللا عليه و سلم اسم الكفر 

 إىل الردة عن الدين واللحوق بالكفار - عياذا باهللا -فترك الصالة شأن كبري وأمر خطري يودي 

  واملشركني 



كان الواجب على طالب العلم التأين والتوقي ال أن : لعلماء واألئمة يف هذه املسألة املهمة وإذ اختلف ا

  يعاجلوا كل تارك 

 _________  

 / ٢( واحلاكم  ) ٥٢ / ١٠( وابن أيب شيبة  ) ٥٢٨ / ٢( وأمحد  ) ٤٦٠٣( رواه أبو داود  ) ١( 

  وغريهم بسند حسن  ) ٢٢٣

  كالمها بتحقيق شيخنا األلباين  ) ١٣٩) ( صحيح الترغيب (  و  )٣٣٦) ( مشكاة املصابيح ( وانظر 

 ]٨ [   

)١/٨(  

  

احلكم على الرجل املسلم خبروجه من دين  ) ١( للصالة بالوصم بالتكفري والردة بكل غالظة وشدة إذ 

من اإلسالم ودخوله يف الكفر ال ينبغي ملسلم يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يقدم عليه إال بربهان أوضح 

من : " أن  ) ٢( مشس النهار فإنه قد ثبت يف األحاديث الصحيحة املروية من طريق مجاعة من الصحابة 

  " فقد كفر أحدمها " : " . . . الصحيح " ويف لفظ يف " . . . يا كافر فقد باء ا أحدمها : قال ألخيه 

   التكفري ففي هذه األحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكرب واعظ عن التسرع يف

فال بد من شرح  ] ١٠٦: النحل [ } ولكن من شرح بالكفر صدرا { : وقد قال اهللا عز و جل 

   ) ٣" ( الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه 

نعم قد تدفع الغرية والعاطفة بعض أهل العلم أو طالبه إىل احلكم بتكفري كل تارك للصالة دون اعتبار 

  جلحود أو كسل 

 _________  

   ) ٥٧٨ / ٤" ( السيل اجلرار " من هنا اقتباس من كالم اإلمام العالمة الشوكاين يف  ) ١( 

ويف الباب عن أيب ذر عند . عن ابن عمر  ) ٦٠( ومسلم  ) ٤٢٨ / ١٠( رواه البخاري  ) ٢( 

   ) ٣٨٨ / ١٠( البخاري 

  إىل هنا النقل عن اإلمام الشوكاين  ) ٣( 

 ]٩ [   

)١/٩(  

  



 يف درء أي - كما تومهوا - على الترهيب الشديد من هذا العمل اجللل ورغبة - يف ظنهم -حرصا 

  يؤدي إىل التسيب يف هذا الركن اإلسالمي العظيم ) قد ( تساهل يف الصالة وحكمها 

من هؤالء العلماء أو الطالب على ذلك بشيء من األدلة القرآنية أو النبوية اليت ) بعض ( وقد يستدل 

 أو بتقصري يف - حينا -بقت أو غريها لكن دون مجع بني الدالئل الواردة يف هذه املسألة سلبا أو إجيابا س

   أحيانا -هذه اجلمع 

 مبستوعب القول يف دالئل املختلفني يف - فضال عما سيأيت يف رسالة شيخنا -ولست يف هذه املقدمة 

ولكين أكتفي هنا  ) ١( ها فإن هلذا موضعا آخر هذه املسألة العظيمة وحتقيق مدارك اخلالف والنظر في

  : بذكر تنبيهات علمية مهمة قد تغيب عن عدد من طالب العلم فأقول 

   ) : ٢( قال اإلمام املبجل أمحد بن حنبل يف وصيته لتلميذه اإلمام احلافظ مسدد بن مسرهد : أوال 

  وال خيرج الرجل من اإلسالم شيء إال الشرك باهللا 

 _________  

   ) ٦٤ص ( انظر ما سيأيت  ) ١( 

  كما يف  ) ٢( 

  وغري  ) ٣٤٣ / ١" ( طبقات احلنابلة 

  وهو حتت الطبع ) السبيل املمهد : ( عنوانه ) الوصية ( ويل شرح موجز على هذه 

 ]١٠ [   

)١/١٠(  

  

مشيئة كان يف : العظيم أو يرد فريضة من فرائض اهللا عز و جل جاحدا ا فإن تركها كسال أو اونا 

   ) ١. . . " ( اهللا إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه 

  : قلت 

  : وهذا هو صريح ما جاءنا يف الكتاب والسنة بعموم احلكم وخصوص مسألة ترك الصالة 

  : قال اهللا تعاىل 

  ] إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء [ 

)١/١٠(  

  



  : وقال صلى اهللا عليه و سلم 

لوات كتبهن اهللا على العباد فمن جاء ن ومل يضيع منهم شيئا استخفافا حبقهن كان له عند اهللا مخس ص

  عهد أن يدخله اجلنة ومن مل يأت ن فليس له عند اهللا عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله اجلنة 

 )٢ (   

  قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل : ثانيا 

 _________  

لشيخ اإلسالم ابن تيمية ملعرفة الروايات عن أمحد يف ذلك وما  ) ٢٤٥ص " ( اإلميان " وانظر  ) ١( 

   ) ٥٨ ، ٤٦ ، ١٦ص ( سيأيت 

 ٣٦٦) ( صحيح الترغيب ( وانظر . وغريمها  ) ٢٣٠ / ١( والنسائي  ) ٤٢٥( رواه أبو داود  ) ٢( 

  حبث مهم جدا فيه  ) ٣٠١ - ٢٨٩  /٢٣) ( التمهيد ( والبن عبد الرب يف . لشيخنا األلباين ) 

 ]١١ [   

)١/١١(  

  

 جوابا على من سأله عما يكفر الرجل به ؟ وعما يقاتل عليه ؟ - ) ٧٠ / ١" ( الدرر السنية " كما يف 

  : فقال رمحه اهللا 

 أركان اإلسالم اخلمسة أوهلا الشهادتان مث األركان األربعة إذا أقر ا وتركها اونا فنحن وإن قاتلناه

على فعلها فال نكفره بتركها والعلماء اختلفوا يف كفر التارك هلا كسال من غري جحود وال نكفر إال ما 

  أمجع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان 

يستدل بعض أهل العلم يف تكفريهم تارك الصالة بآية من القرآن العظيم جيعلوا عماد أدلتهم يف : ثالثا 

  : التكفري وهي قوله جل شأنه 

   ] ١١: التوبة [ } فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين { 

وجه الداللة من اآلية أن اهللا تعاىل اشترط لثبوت األخوة بيننا وبني املشركني إقام الصالة فمن مل : قالوا 

  يقم ا فال يعد أخا لنا يف الدين 

  : فاجلواب على هذا االستدالل من وجهني 

  " احملرر الوجيز " قال اإلمام ابن عطية يف : ول األ

 ]١٢ [   

)١/١٢(  

  



  ) :  طبع املغرب ١٣٩ / ٨( 

  رجعوا عن حاهلم والتوبة منهم تتضمن اإلميان : تابوا 

فإقامة الصالة مشروطة ومسبوقة بالتوبة اليت هي متضمنة لإلميان إذ ذكر اهللا التوبة قبل ذكر الصالة أو 

   أا هي قاعدة األصل يف احلكم بأخوة الدين الزكاة فدل ذلك على

   ) : ٨٦ / ١٨" ( جامع البيان " لذا قال الطربي يف 

 عن كفرهم - الذين أمرتكم أيها املؤمنون بقتلهم -فإن رجع هؤالء املشركون : يقول جل ثناؤه 

فأدوها حبدودها وآتوا وشركهم باهللا إىل اإلميان به وبرسوله وأنابوا إىل طاعته وأقاموا الصالة املكتوبة 

  فهم إخوانكم يف الدين الذي أمركم اهللا به وهو اإلسالم : الزكاة املفروضة أهلها 

  : ويدل على ما سبق 

  : الوجه الثاين 

ال يكون أخا يف الدين عليه ما على : أنه قرن بالصالة الزكاة فهل من تاب وأقام الصالة لكنه مل يزك 

  املسلمني وله ما للمسلمني ؟ 

  ال بل هو أخ يف الدين : ن قيل إ

ما هو دليل التفريق يف اآلية بني الصالة والزكاة ومها مذكورتان بالترتيب والتساوي عقيب التوبة : قلنا 

  ؟ 

 ]١٣ [   

)١/١٣(  

  

  ليس أخا يف الدين : وإن قيل 

  هذا باطل من القول بيقني ليس عليه أي دليل : قلنا 

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا عنه قال عن حذيفة بن اليمان رضي : رابعا 

  يدرس اإلسالم كما يدرس وشي الثوب حىت ال يدرى ما صيام وال صالة وال نسك وال صدقة 

الشيخ : وليسري على كتاب اهللا عز و جل يف ليلة فال يبقى يف األرض منه آية وتبقى طوائف من الناس 

  : اءنا على هذه الكلمة أدركنا آب: الكبري والعجوز يقولون 

  " فنحن نقوهلا " ال إله إال اهللا 

من طريق أيب معاوية عن أيب مالك األشجعي عن  ) ٤٧٣ / ٤( واحلاكم  ) ٤٠٤٩( رواه ابن ماجة 

  ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان مرفوعا 

اه احلافظ وقو" مصباح الزجاجة "  البوصريي يف - أيضا -وصححه احلاكم ووافقه الذهيب وصححه 



   ) ١٦ / ١٣" ( فتح الباري " ابن حجر يف 

  احلديث وضعفه لكالم يف أيب ) بعضهم ( وقد أعل 

 ]١٤ [   

)١/١٤(  

  

  معاوية وهو غري ضاره 

  : متابعة جليلة ) عليهم ( ومع ذلك فقد خفيت 

 / ٣" ( ح املصبا" أبو عوانة بإسناده ومتنه كما قال البوصريي يف : فقد روى احلديث عن أيب مالك 

٢٥٤ (   

  ثقة ثبت رضى : وأبو عوانة 

تعليقا  ) ١٣٢ - ١٣٠ / ١" ( سلسلة األحاديث الصحيحة " وقال شيخنا األلباين يف كتابه املعطار 

  : على هذا احلديث الصحيح 

هذا ويف احلديث فائدة فقهية هامة وهي أن شهادة أن ال إله إال اهللا تنجي قائلها من اخللود يف النار يوم 

  القيامة ولو كان ال يقوم بشيء من أركان اإلسالم اخلمسة األخرى كالصالة وغريها 

ومن املعلوم أن العلماء اختلفوا يف حكم تارك الصالة خاصة مع إميانه مبشروعيتها فاجلمهور على أن ال 

  إىل أنه يكفر وأنه يقتل ردة ال حدا ] فيما يذكر عنه [ يكفر بذلك بل يفسق وذهب أمحد 

  رواه الترمذي واحلاكم . صح عن الصحابة أم ال يرون شيئا من األعمال تركه كفر غري الصالة وقد 

 ]١٥ [   

( وأنا أرى أن الصواب رأي اجلمهور وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أم كانوا يريدون ب 

ذلك وحذيفة بن اليمان هنا الكفر الذي خيلد صاحبه يف النار وال حيتمل أن يغفره اهللا له كيف ) الكفر 

 يرد على صلة ابن زفر وهو يكاد يفهم األمر على حنو فهم أمحد له - وهو من كبار أولئك الصحابة -

  : فيقول 

يا صلة : " فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه . . . " ما تغين عنهم ال إله إال اهللا وهم ال يدرون ما صالة 

  ثالثا " تنجيهم من النار 

 ليس بكافر بل هو - ومنها بقية األركان -فة رضي اهللا عنه على أن تارك الصالة فهذا نص من حذي

  مسلم ناج من اخللود يف النار يوم القيامة 

  فاحفظ هذا فإنك قد ال جتده يف غري هذا املكان 

للحافظ السخاوي فرأيته يقول بعد أن ساق بعض  ) ٢ / ٨٤" ( الفتاوى احلديثية " مث وقفت على 



  : لواردة يف تكفري تارك الصالة وهي مشهورة معروفة األحاديث ا

ولكن كل هذا إمنا حيمل على ظاهره يف حق تاركها جاحدا لوجوا مع كونه ممن نشأ بني املسلمني ألنه 

  يكون حينئذ 

 ]١٦ [   

  كافرا مرتدا بإمجاع املسلمني فإن رجع إىل اإلسالم قبل منه وإال قتل 

سال مع اعتقاده لوجوا فالصحيح املنصوص الذي قطع به اجلمهور أنه وأما من تركها بال عذر بل تكا

 كأن يترك - بعد إخراج الصالة الواحدة عن وقتها الضروري - على الصحيح أيضا -ال يكفر وأنه 

 يستتاب كما يستتاب املرتد مث يقتل إن مل -الظهر مثال حىت تغرب الشمس أو املغرب حىت يطلع الفجر 

   عليه ويدفن يف مقابر املسلمني مع إجراء سائر أحكام املسلمني عليه يتب ويغسل ويصلى

ويؤول إطالق الكفر عليه لكونه شارك الكافر يف بعض أحكامه وهو وجوب العمل مجعا بني هذه 

  : النصوص وبني ما صح أيضا عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

من : " وقال أيضا "  عذبه وإن شاء غفر له إن شاء: "  فذكر احلديث وفيه -مخس صلوات كتبهن اهللا 

  إىل غري ذلك " مات وهو يعلم أن ال إله إال اهللا دخل اجلنة 

  وهلذا مل يزل املسلمون يرثون تارك الصالة ويورثونه ولو 

 ]١٧ [   

)١/١٧(  

  

  ه . ا " كان كافرا مل يغفر له ومل يرث ومل يورث 

حاديث الواردة يف هذه املسألة مما يفيد مشول عفو اهللا جييب بعض أهل العلم على عدد من األ: خامسا 

إن اهللا : "  كما قال جل شأنه -سبحانه ومغفرته ورمحته لبعض من تاركي الصالة اليت هي دون الشرك 

 كمثل حديث البطاقة وحديث الشفاعة اآليت -" ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء 

( وأحاديث تكفري تارك الصالة ) عامة ( هذه أحاديث ) : " هؤالء ( ل وغريها من األحاديث بأن يقو

  ) " خاصة 

 قوهلم لكانوا أقرب إىل الصواب كما هو معروف من - وفقهم اهللا -) هؤالء ( ولو عكس : أقول 

قاعدة الوعد والوعيد عند أهل السنة فيما قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف مواضع عدة من 

  وغريه  ) ٣٠٥ / ٢٣ ) ( ٦٤٨ / ١١ ) ( ٢٧٠ / ٨ ) ( ٤٨٤ / ٤" ( جمموع الفتاوى " ك كتبه 

  : وخالصة القول يف هذه القاعدة 



  أن نصوص الوعيد داخلة حتت مشيئة اهللا سبحانه إما 

 ]١٨ [   

)١/١٨(  

  

  عفوا وإما تنفيذا 

   على نفسه - سبحانه -وأما نصوص الوعد فإن اهللا منفذها كما كتب 

  : ذلك يقول من يقول من أهل العلم مستدال على أصل هذه القاعدة ويف 

  وإين وإن أوعدته أو وعدته 

  ملخلف إيعادي ومنجز موعدي 

   ) ٣١٨ص " ( شرح العقيدة الطحاوية " أنظر 

واصفا القول بعدم تكفري تارك ) البعض (  أن يقول - بعد ما سبق -من أعجب العجب : سادسا 

  بأنه إرجاء ؟ :  وفجوره الصالة مع إثبات فسقه

  فما هو اإلرجاء عند هؤالء ؟ 

  وما هي حدوده ؟ وما هي ضوابطه ؟ 

وبعد هذا السابق كله فإننا نؤكد ونبني بكل صراحة ووضوح أن تارك الصالة جمرم فاجر وآمث فاسق 

  خيشى عليه 

 ]١٩ [   

)١/١٩(  

  

ك إن مل يسارع بالتوبة واإلنابة واالستغفار  من الردة والكفر واخلروج من اإلسالم والشر- عياذا باهللا -

   بعفوه وعنايته - سبحانه -واهلداية أو إن مل يتغمده اهللا 

  : وأخريا 

  فإن هذه املسألة من مسائل العلم الكربى وقد تنازع فيها أهل العلم سلفا وخلفا 

طراح التقليد إذ فالبحث فيها جيب أن يكون بروح طيبة وعقل منري ونظر سديد بعيد عن التعصب مع ا

  هذا كله يوصل إىل معرفة احلق والوقوف عليه والدعوة إليه 

 مثال - حفظه اهللا سبحانه -وهذه الرسالة لشيخنا العالمة احملدث احملقق حممد ناصر الدين األلباين 

حسن على ما قدمته نقدمها لإلخوة القراء رغبة يف نشر العلم وطمعا يف حتصيل الثواب واستجابة ألمر 



  :  إليه وإىل رسوله صلى اهللا عليه و سلم - عند االختالف -اهللا سبحانه بالرد 

فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن [ 

  ] تأويال 

)١/١٩(  

  

 ]٢٠ [   

)١/٢٠(  

  

من أن يقبل احلق وينصاع : ا نشأ عليه أو تلقنه فال مينعن أحدا من قارئي هذه الرسالة إلفه أو عادته أو م

  إليه وجياهد دونه إذ احلق أغلى ما يطلب وأعز ما يرغب 

فاهللا العظيم نسأل التوفيق والسداد والرشد والرشاد وهداية من ضل من العباد وقصم من تلبس بالكفر 

  والعناد 

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 

 ]٢١ [   

)١/٢١(  

  

  مة املؤلف مقد

إن احلمد هللا حنمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده 

  اهللا فال مضل له و من يضلل فال هادي له 

  و أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 

  و أشهد أن حممدا عبده و رسوله 

 شرح حديث نبوي شريف أصله من أحاديث الد السابع فهذا حبث علمي لطيف يف ختريج و: أما بعد 

و رأيت إفراده بالنشر ألمهيته و كبري فائدته و ذلك بعد أن ) سلسلة األحاديث الصحيحة : ( من كتايب 

رآه بعض إخواننا فاقترح علي نشره مفردا من باب االستعجال باخلري فوافق ذلك ما عندي فدفعت 

نا الشاب علي بن حسن احلليب ليقوم بتهيئته للنشر و إعداده للطبع مع صورة منه إىل صاحبنا و تلميذ



  كتابة مقدمة علمية له تقرب فوائده للقراء األفاضل 

 ]٢٢ [   

)١/٢٢(  

  

   مث أشرف على طباعته و تصحيحه و مراجعته - جزاه اهللا خريا -و قد فعل ذلك كله 

نفع ذا البحث العلمي من يقرؤه و ينظر فيه إنه و يف آخر هذه املقدمة الوجيزة أسأل اهللا سبحانه أن ي

  مسيع جميب 

  : فأقول و باهللا التوفيق 

 ]٢٥ [   

)١/٢٥(  

  

  : منت احلديث 

) مصنف عبد الرزاق (  امللحق ب - ٤١١ - ٤٠٩ / ١١) ( اجلامع ( روى اإلمام معمر بن راشد يف 

  :  قال -هللا عنه  رضي ا-عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري 

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ما جمادلة أحدكم لصاحبه يف احلق ] و الذي نفسي بيده [ إذا خلص املؤمنون من النار و أمنوا ف ( 

  يكون له يف الدنيا بأشد من جمادلة املؤمنني لرم يف إخوام الذين أدخلوا النار 

] و جياهدون معنا [  يصلون معنا و يصومون معنا و حيجون معنا ربنا إخواننا كانوا: يقولون : قال 

  فأدخلتهم النار 

  اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم : فيقول : قال 

فمنهم من أخذته النار إىل أنصاف ] مل تغش الوجه [ فيأتوم فيعرفوم بصورهم ال تأكل النار صورهم 

  ها فيخرجون من[ ساقيه و منهم من أخذته إىل كعبيه 

 ]٢٦ [   

)١/٢٦(  

  



  ربنا قد أخرجنا من أمرتنا : فيقولون ] بشرا كثريا 

  أخرجوا من كان يف قلبه مثقال دينار من اإلميان : يقول ] يعودون فيتكلمون ف [ مث : قال 

  ربنا مل نذر فيها أحدا ممن أمرتنا : يقولون [ مث ] فيخرجون خلقا كثريا [ 

)١/٢٦(  

  

فأخرجوه فيخرجون خلقا كثريا مث يقولون [ ن كان يف قلبه وزن نصف دينار م] ارجعوا ف : مث يقول 

  . . . ] ربنا مل نذر فيها ممن أمرتنا : 

  ] فيخرجون خلقا كثريا [ أخرجوا من كان يف قلبه مثقال ذرة : حىت يقول 

  : قال أبو سعيد 

  : فمن مل يصدق ذا احلديث فليقرأ هذه اآلية 

: سورة النساء ] [  ذرة و إن تك حسنة يضاعفها و يؤت من لدنه أجرا عظيما إن اهللا ال يظلم مثقال[ 

٤ [   

)١/٢٦(  

  

  ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق يف : فيقولون : قال 

 ]٢٧ [   

)١/٢٧(  

  

  النار أحد فيه خري 

   شفعت املالئكة و شفعت األنبياء و شفع املؤمنون و بقي أرحم الرامحني: مث يقول اهللا : قال 

 ناسا مل يعملوا هللا خريا قط قد احترقوا حىت صاروا -قبضتني :  أو قال -فيقبض قبضة من النار : قال 

  محما 

قد [ فيصب عليهم فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل ) احلياة : ( فيؤتى م إىل ماء يقال له : قال 

الشمس منها كان أخضر و ما كان منها رأيتموها إىل جانب الصخرة و إىل جانب الشجرة فما كان إىل 

  ] إىل الظل كان أبيض 

  عتقاء اهللا ) اخلوامت : و يف رواية ( فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ و يف أعناقهم اخلامت : قال 



فيقول أهل اجلنة ] [ و مثله معه [ ادخلوا اجلنة فما متنيتم و رأيتم من شيء فهو لكم : فيقال هلم : قال 

  ] قاء الرمحن أدخلهم اجلنة بغري عمل عملوه و ال خري قدموه هؤالء عت: 

  ربنا أعطيتنا ما مل تعط أحدا من العاملني : فيقولون : قال 

  فإن لكم عندي أفضل منه : فيقول : قال 

  ربنا و ما أفضل من ذلك ؟ : فيقولون 

  رضائي عنكم فال أسخط عليكم : فيقول : ] قال [ 

)١/٢٧(  

  

 ]٢٨ [   

)١/٢٨(  

  

  ) أبدا 

  : خترجيه 

  و إسناده صحيح على شرط الشيخني 

  : و هو من رواية عبد الرزاق عن معمر 

 ) ٦٠: رقم ( و ابن ماجة  ) ٢٧١ / ٢( و النسائي  ) ٩٤ / ٣( و من طريق عبد الرزاق أخرجه أمحد 

 تعظيم قدر( و ابن نصر املروزي يف  ) ٢١٢ و ٢٠١ و ١٨٤ص ) ( التوحيد ( و ابن خزمية يف 

   ) ٢٧٦: رقم ) ( الصالة 

  : و تابع عبد الرزاق 

  بنحوه : حممد بن ثور عن معمر به مل يسق لفظه و إمنا قال 

  يعين حديث هشام بن سعد اآليت خترجيه 

  : و تابع معمرا مجاعة 

هل تضارون يف رؤية الشمس و القمر : ( سعيد بن أيب هالل عن زيد بن أسلم به أمت منه و أوله : أوال 

  احلديث بطوله . ) . . 

و ابن  ) ٢٠١ص ( و ابن خزمية أيضا  ) ١١٧ - ١١٤ / ١( و مسلم  ) ٧٤٣٩( أخرجه البخاري 

  )  اإلحسان - ٧٣٣٣( حبان 

 ]٢٩ [   



)١/٢٩(  

  

  : حفص بن ميسرة عن زيد : ثانيا 

و لكنه مل يسقه بتمامه و كذا أبو  ) ٤٥٨١( و كذا البخاري  ) ١١٧ - ١١٤ / ١( أخرجه مسلم 

   ) ١٦٩ - ١٦٨ / ١( عوانة 

  : هشام بن سعد عن زيد : ثالثا 

 - ٥٨٢ / ٤( و احلاكم  ) ٢٠٠ص ( بتمامه و ابن خزمية  ) ١٨٣ - ١٨١ / ١( أخرجه أبو عوانة 

إال أنه مل يسق لفظه و إمنا أحال به على لفظ حديث  ) ١٧ / ١( و صححه و كذا مسلم  ) ٥٨٤

  حفص بن ميسرة حنوه 

  : و تابع زيدا 

مسعت أبا سعيد :  قال - أحد بين ليث و كان يف حجر أيب سعيد -سليمان بن عمرو بن عبيد العتواري 

  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : اخلدري يقول 

  فذكره حنوه خمتصرا و فيه الزيادة الثالثة 

 / ١٣) ( ملصنف ا( و ابن أيب شيبة يف  ) ٢١١ص ( و ابن خزمية  ) ١٢ - ١١ / ٣( أخرجه أمحد 

و حيىي بن  ) ٨٥ / ١٦) ( التفسري ( و ابن جرير يف  ) ٤٢٨٠( و عنه ابن ماجة  ) ١٦٠٣٩ / ١٧٦

  : و قال  ) ٥٨٥ / ٤( و احلاكم  ) ١٢٦٨ / ٤٤٨ص ) ( زوائد الزهد ( صاعد يف 

  ) صحيح اإلسناد على شرط مسلم ( 

 ]٣٠ [   

)١/٣٠(  

  

  و بيض له الذهيب 

  ن فيه حممد بن إسحاق و قد صرح بالتحديث و إمنا هو حسن فقط أل

  : فقهه 

بعد ختريج هذا احلديث هذا التخريج الذي قد ال تراه يف مكان آخر و بيان أنه متفق عليه بني الشيخني 

  : أقول ) املسانيد ( و ) السنن ( و ) الصحاح ( و غريمها من أهل 

الصاحلني يف إخوام املصلني الذين أدخلوا النار شفاعة املؤمنني : يف هذا احلديث فوائد مجة عظيمة منها 

  بذنوم مث بغريهم ممن هم دوم على اختالف قوة إميام 

مث يتفضل اهللا تبارك و تعاىل على من بقي يف النار من املؤمنني فيخرجهم من النار بغري عمل عملوه و ال 



  خري قدموه 

  ويز إخراج غري املوحدين من النار أن املراد باخلري املنفي جت) بعضهم ( و لقد توهم 

و رد ذلك بأن املراد باخلري املنفي ما زاد على أصل  ) : ( ٤٢٩ / ١٣) ( الفتح ( قال احلافظ يف 

  ) اإلقرار بالشهادتني كما تدل عليه بقية األحاديث 

  : منها قوله صلى اهللا عليه و سلم يف حديث أنس الطويل يف الشفاعة أيضا : قلت 

 ]٣١ [   

)١/٣١(  

  

  يا حممد ارفع رأسك و قل تسمع و سل تعط و اشفع تشفع : فيقال ( 

  ال إله إال اهللا : يا رب ائذن يل فيمن قال : فأقول 

  ) ال إله إال اهللا : و عزيت و جاليل و كربيائي و عظميت ألخرجن منها من قال : فيقول 

   ) ٢٩٦ / ٢) ( ظالل اجلنة ( متفق عليه و هو خمرج يف 

  : ريق أخرى عن أنس و يف ط

ما أغىن عنكم : و فرغ اهللا من حساب الناس و أدخل من بقي من أميت النار فيقول أهل النار ( . . . 

  أنكم كنتم تعبدون اهللا عز و جل ال تشركون به شيئا ؟ 

  فبعزيت ألعتقنهم من النار : فيقول اجلبار عز و جل 

 احلديث . . . ) ر احلياة فينبتون فريسل إليهم فيخرجون و قد امتحشوا فيدخلون يف  

( و له فيه شواهد  ) ٨٤٤( حتت احلديث ) الظالل ( أخرجه أمحد و غريه بسند صحيح و هو خمرج يف 

  شواهد أخرى  ) ٤٥٥ / ١١) ( الفتح ( و يف  ) ٨٤٣ - ٨٤٣

  و يف احلديث رد على استنباط ابن أيب مجرة من قوله 

 ]٣٢ [   

)١/٣٢(  

  

أن ) : إال دارات الوجوه : ( و حنوه احلديث اآليت بعده ) مل تغش الوجه : ( سلم فيه صلى اهللا عليه و 

  ) إذ ال عالمة له ] من النار [ من كل من مسلما و لكنه كان ال يصلي ال خيرج 

   ) : ٤٥٧ / ١١( و لذلك تعقبه احلافظ بقوله 

ريا قط و هو مذكور يف حديث أيب مل يعملوا خ: ( لكنه حيمل على أنه خيرج يف القبضة لعموم قوله ( 



  ) التوحيد ( سعيد اآليت يف 

  يعين هذا احلديث 

 أن يف احلديث نفسه تعقبا على ابن أيب مجرة من وجه آخر و هو أن - رمحه اهللا -و قد فات احلافظ 

نار املؤمنني ملا شفعهم اهللا يف إخوام املصلني و الصائمني و غريهم يف املرة األوىل فأخرجوهم من ال

بالعالمة فلما شفعوا يف املرات األخرى و أخرجوا بشرا كثريا مل يكن فيهم مصلون بداهة و إمنا فيهم من 

  اخلري كل حسب إميام 

  و هذا ظاهر جدا ال خيفى على أحد إن شاء اهللا 

 ]٣٣ [   

)١/٣٣(  

  

  : مباحث و مناقشات 

أنه ال :  مسلما يشهد أن ال إله إال اهللا و على ذلك فاحلديث دليل قاطع على أن تارك الصالة إذا مات

  خيلد يف النار مع املشركني 

إن اهللا ال يغفر أن يشرك به و يغفر ما : [ ففيه دليل قوي جدا أنه داخل حتت مشيئة اهللا تعاىل يف قوله 

  ] دون ذلك ملن يشاء 

ة عائشة رضي اهللا حديثا صرحيا يف هذا من رواي ) ٢٤٠ / ٦) ( مسنده ( و قد روى اإلمام أمحد يف 

  احلديث . . . ) الدواوين عند اهللا عز و جل ثالثة : ( عنها مرفوعا بلفظ 

  : وفيه 

] من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة : [ فأما الديوان الذي ال يغفره اهللا فالشرك باهللا قال عز و جل 

   [ ٧: املائدة ] 

العبد نفسه فيما بينه وبني ربه من صوم يوم تركه أو صالة وأما الديوان الذي ال يعبأ اهللا به شيئا فظلم 

  تركها فإن اهللا عز و جل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء 

  احلديث 

   ) ٥٧٦ / ٤( و قد صححه احلاكم 

 ]٣٤ [   

)١/٣٤(  

  



فإنه )  الطبعة الرابعة - ٣٦٧ص ) ( ختريج الطحاوية ( و هذا و إن كان غري مسلم عندي ملا بينته يف 

  ه هذا احلديث الصحيح فتنبه يشهد ل

 فإن عجيب ال يكاد ينتهي من إغفال مجاهري املؤلفني الذين - يا أخي املسلم -إذا عرفت ما سلف 

  هل يكفر تارك الصالة كسال أم ال ؟ : توسعوا يف الكتابة يف هذه املسألة اهلامة أال و هي 

ح مع اتفاق الشيخني و غريمها على  عن إيراد هذا احلديث الصحي- فيما اطلعت -لقد غفلوا مجيعا 

  صحته 

مل يذكره من هو حجة له و مل جيب عنه من هو حجة عليه و خباصة منهم اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

وجواب كل منهم عن أدلة خمالفه فإنه ) الصالة ( فإنه مع توسعه يف سوق أدلة املختلفني يف كتابه القيم 

 املانعني من التكفري إال خمتصرا اختصارا خمال ال يظهر داللته الصرحية على مل يذكر هذا احلديث يف أدلة

  : أن الشفاعة تشمل تارك الصالة أيضا فقد قال رمحه اهللا 

و عزيت و جاليل ألخرجن من النار من قال ال إله إال : ( يقول اهللا عز و جل : و يف حديث الشفاعة ( 

  و فيه ) اهللا 

 ]٣٥ [   

)١/٣٥(  

  

  ) ج من النار من مل يعمل خريا قط فيخر: 

  : و هذا السياق ملفق من حديثني : قلت 

الطرف  ) ٣٣ص ( هو يف آخر حديث أنس املتفق عليه و قد سبق أن ذكرت : فالشطر األول منه 

  األخري منه 

  : و الشطر اآلخر هو يف حديث الكتاب 

  . . ) . فيقبض قبضة من النار ناسا مل يعملوا هللا خريا قط ( . . . 

و أما أن اختصاره اختصار خمل فهو واضح جدا إذا تذكرت أيها القارئ الكرمي ما سبق أن استدركته 

متمما به تعقيبه على ابن أيب مجرة مما يدل على أن شفاعة املؤمنني كانت لغري  ) ٣٤ص ( على احلافظ 

  املصلني يف املرة الثانية و ما بعدها و أم أخرجوهم من النار 

ص قاطع يف املسألة ينبغي به أن يزول به الرتاع يف هذه املسألة بني أهل العلم الذين جتمعهم فهذا ن

العقيدة الواحدة اليت منها عدم تكفري أهل الكبائر من األمة احملمدية و خباصة يف هذا الزمان الذي توسع 

يهم عمله مع سالمة عقيدم فيه بعض املنتمني إىل العلم يف تكفري املسلمني إلمهاهلم القيام مبا جيب عل

أفنجعل املسلمني كارمني : [ خالفا للكفار الذين ال يصلون تدينا و عقيدة و اهللا سبحانه و تعاىل يقول 



  ؟ ] ما لكم كيف حتكمون 

 ]٣٦ [   

)١/٣٦(  

  

ملا تقدم كنت أحب البن القيم رمحه اهللا أن ال يغفل ذكر هذا احلديث الصحيح كدليل صريح للمانعني 

 جواب و بذلك يكون قد أعطى البحث و - رمحه اهللا -من التكفري و أن جييب عنه إن كان لديه 

  اإلنصاف الفريقني دون حتيز لفئة 

يف احلكم بني الفريقني و فصل (  عقد فصال خاصا - رمحه اهللا -نعم إنه ملما جيب علي أن أنوه به أنه 

صوص الفريقني فهما صحيحا فإنه حقق فيه حتقيقا يساعد الباحث على تفهم ن) اخلطاب بني الطائفتني 

  رائعا ما هو مسلم به عند العلماء أنه ليس كل كفر يقع فيه املسلم خيرج به من امللة 

فمن املفيد أن أقدم إىل القارئ فقرات أو خالصات من كالمه تدل على مرامه مث أعقب عليه مبا يلزم مما 

  ذهب الرجيح يلتقي مع هذا احلديث الصحيح و يؤيد امل

  : أن الكفر نوعان (  رمحه اهللا -لقد أفاد 

  كفر عمل 

  و كفر جحود و اعتقاد 

  و أن كفر العمل ينقسم إىل ما يضاد اإلميان و إىل ما ال 

 ]٣٧ [   

)١/٣٧(  

  

  يضاده فالسجود للصنم و االستهانة باملصحف و قتل النيب و سبه يضاد اإلميان 

  ) و أما احلكم بغري ما أنزل اهللا و ترك الصالة فهو من الكفر العملي قطعا 

هذا اإلطالق فيه نظر إذ قد يكون ذلك من الكفر االعتقادي أحيانا و ذلك إذا اقترن معه ما : قلت ( 

استهزائه بالصالة و املصلني و كإيثاره القتل على أن يصلي إذا دعاه احلاكم يدل على فساد عقيدته ك

  ) إليها كما سيأيت فتذكر هذا فإنه مهم 

  : مث قال رمحه اهللا 

و ال ميكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه اهللا و رسوله عليه و لكن هو كفر عمل ال كفر ( 

  اعتقاد 



يه و سلم اإلميان عن الزاين و السارق و شارب اخلمر و عمن ال يأمن و قد نفى رسول اهللا صلى اهللا عل

  ) جاره بوائقه و إذا نفى عنه اسم اإلميان فهو كافر من جهة العمل و انتفى عنه كفر اجلحود و االعتقاد 

من زىن فقد كفر : لكين أرى أنه ال يصح أن يطلق على أمثال هؤالء لفظة الكفر فيقال مثال : قلت ( 

 و على غريه -كافر :  أي أن يقال -فهو كافر حىت على تارك الصالة : عن أنه ال جيوز أن يقال فضال 

  ممن وصف يف احلديث بالكفر وقوفا مع 

 ]٣٨ [   

)١/٣٨(  

  

  ) كافر حالل الدم : النص و من باب أوىل أن ال يقال 

  ) ) و قتاله كفر سباب املسلم فسوق : (  بعد أن ذكر احلديث الصحيح - رمحه اهللا -مث قال 

و معلوم أنه صلى اهللا عليه و سلم إمنا أراد الكفر العملي ال االعتقادي و هذا الكفر ال خيرجه من ( 

  الدائرة اإلسالمية و امللة بالكلية كما مل خيرج الزاين و السارق من امللة و إن زال عنه اسم اإلميان 

  )  بكتاب اهللا و باإلسالم و الكفر و لوازمهما و هذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم األمة

و من مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم : [ مث ذكر األثر املعروف عن ابن عباس يف تفسري قوله تعاىل 

  ) ليس بالكفر الذي يذهبون إليه : ( قال ] الكافرون 

و  ) ٣١٣ / ٢( ححه هو و ص) إنه ليس كفرا ينقل عن امللة كفر دون كفر : ( زاد احلاكم : قلت ( 

  الذهيب 

  ) و هذا قاصمة ظهر مجاعة التكفري و أمثاهلم من الغالة 

  : مث قال ابن القيم رمحه اهللا 

  و املقصود أن سلب اإلميان عن تارك الصالة أوىل من سلبه ( 

 ]٣٩ [   

)١/٣٩(  

  

ن من لسانه و يده عن مرتكب الكبائر و سلب اسم اإلسالم عنه أوىل من سلبه عمن مل يسلم املسلمو

  ) فال يسمى تارك الصالة مسلما و ال مؤمنا و إن كان معه شعبة من شعب اإلسالم أو اإلميان 

فيه نظر فقد مسى اهللا تعاىل الفئة الباغية مؤمنة يف اآلية : نفي التسمية املذكورة عن تارك الصالة : قلت ( 

مع قوله صلى اهللا عليه و سلم يف . . . ] ا بينهما و إن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحو: [ املعروفة 



فكما مل يلزم من وصف املسلم الباغي بالكفر نفي اسم املؤمن ) و قتاله كفر : ( . . . احلديث املتقدم 

عنه فضال عن اسم املسلم فكذلك تارك الصالة إال إن كان يقصد بذلك النفي أنه مسلم كامل و ذلك 

  ) بعيد 

  : قال 

  فهل ينفعه ما معه من اإلميان يف عدم اخللود يف النار ؟ :  أن يقال نعم يبقى( 

  ينفعه إن مل يكن املتروك شرطا يف صحة الباقي و اعتباره : فيقال 

  و إن كان املتروك شرطا يف اعتبار الباقي مل ينفعه 

  فهل الصالة شرط لصحة اإلميان ؟ 

  ) هذا سر املسألة 

   األدلة اليت كان ذكرها  إىل- رمحه اهللا -مث أشار : قلت 

 ]٤٠ [   

)١/٤٠(  

  

  : للفريق األول املكفر مث قال 

  ) و هي تدل على أنه ال يقبل من العبد شيء من أعماله إال بفعل الصالة ( 

يبدو يل جليا أن ابن القيم رمحه اهللا بعد حبثه القيم يف التفريق بني الكفر العملي و الكفر : فأقول 

 ال خيرج من امللة بكفر عملي مل يستطع أن حيكم للفريق املكفر بترك الصالة مع االعتقادي و أن املسلم

  األدلة الكثرية اليت ساقها هلم ألا كلها ال تدل على الكفر العملي 

  ) هل ينفعه إميانه ؟ و هل الصالة شرط لصحة اإلميان ؟ : ( و لذلك جلأ أخريا إىل أن يتساءل 

على هذا التساؤل يالحظ أنه حاد عنه إىل القول بأن األعمال الصاحلة إن كل من تأمل يف جوابه : قلت 

  ال تقبل إال بالصالة فأين اجلواب عن كون الصالة شرطا لصحة اإلميان ؟ 

ليس فقط شرط كمال فإن األعمال الصاحلة كلها شرط كمال عند أهل السنة خالفا للخوارج و : أي 

   النار مع تصريح اخلوارج بتكفريهم املعتزلة القائلني بتخليد أهل الكبائر يف

 ]٤١ [   

)١/٤١(  

  



فلو قال قائل بأن الصالة شرط لصحة اإلميان و أن تاركها خملد يف النار فقد التقى مع اخلوارج يف بعض 

  قوهلم هذا و أخطر من ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذا كما تقدم بيانه 

اجلواب أراد أن يشعر القارئ بأمهية الصالة يف اإلسالم  حبيدته عن ذاك - رمحه اهللا -و لعل ابن القيم 

  من جهة و أنه ال دليل على أا شرط لصحة اإلميان من جهة أخرى 

و عليه فإن تارك الصالة كسال ال يكفر عنده إال إذا اقترن مع تركه إياها ما يدل على أنه كفر كفرا 

ه من امللة كما تقدمت اإلشارة بذلك مين و هو  يكفر كفرا خيرج ب- فقط -اعتقاديا فهو يف هذه احلالة 

  : ما يشعر به كالم ابن القيم يف آخر هذا الفصل فإنه قال 

و من العجب أن يقع الشك يف كفر من أصر على تركها و دعي إىل فعلها على رؤوس املأل و هو ( 

: تلناك ؟ فيقول تصلي و إال ق: يرى بارقة السيف على رأسه و يشد للقتل و عصبت عيناه و قيل له 

  ) اقتلوين و ال أصلي أبدا 

جيب أن : و على مثل هذا املصر على الترك و االمتناع عن الصالة مع ديد احلاكم له بالقتل : قلت 

  حتمل كل أدلة الفريق املكفر للتارك للصالة 

  و بذلك جتتمع أدلتهم مع أدلة املخالفني و يلتقون على كلمة 

 ]٤٢ [   

)١/٤٢(  

  

  ن جمرد الترك ال يكفر ألنه كفر عملي ال اعتقادي كما تقدم عن ابن القيم سواء أ

(  فقال يف - أعين أنه محل تلك األدلة هذا احلمل -و هذا ما فعله شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 

هل هو مسلم يف تلك : و قد سئل عن تارك الصالة من غري عذر  ) ٤٨ / ٢٢) ( جمموع الفتاوى 

  احلال ؟ 

 ببحث طويل ملئ علما لكن املهم منه اآلن ما يتعلق منه حبديثنا هذا فإنه بعد أن - رمحه اهللا -أجاب ف

  : حكى أن تارك الصالة يقتل عند مجهور العلماء مالك و الشافعي و أمحد قال 

  و إذا صرب حىت يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا كفساق املسلمني ؟ ( 

 روايتني عن أمحد فإن كان مقرا بالصالة يف الباطن معتقدا لوجوا ميتنع أن على قولني مشهورين حكيا

يصر على تركها حىت يقتل و ال يصلي هذا ال يعرف من بين آدم و عادم و هلذا مل يقع هذا قط يف 

إن مل تصل و إال قتلناك و هو يصر على تركها : اإلسالم و ال يعرف أن أحدا يعتقد وجوا و يقال له 

   إقراره بالوجوب فهذا مل يقع قط يف اإلسالم مع

 ]٤٣ [   



)١/٤٣(  

  

مل يكن يف الباطن مقرا بوجوا و ال ملتزما بفعلها فهذا كافر : و مىت امتنع الرجل من الصالة حىت يقتل 

باتفاق املسلمني كما استفاضت اآلثار عن الصحابة بكفر هذا و دلت عليه النصوص الصحيحة كقوله 

  رواه مسلم ) ليس بني العبد و بني الكفر إال ترك الصالة : ( يه و سلم صلى اهللا عل

فمن كان مصرا على تركها حىت ميوت ال يسجد هللا سجدة قط فهذا ال يكون قط مسلما مقرا بوجوا 

فإن اعتقاد الوجوب و اعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إىل فعلها و الداعي مع القدرة 

  قدور يوجب وجود امل

فإذا كان قادرا و مل يفعل قط علم أن الداعي يف حقه مل يوجد و االعتقاد التام لعقاب التارك باعث على 

  الفعل 

  لكن هذا قد يعارضه أحيانا أمور توجب تأخريها و ترك بعض واجباا و تفويتها أحيانا 

  رك فهذا ال يكون مسلما فأما من كان مصرا على تركها ال يصلي قط و ميوت على هذا اإلصرار و الت

  لكن أكثر الناس يصلون تارة و يتركوا تارة فهؤالء ليسوا 

 ]٤٤ [   

)١/٤٤(  

  

حديث ] من ) [ السنن ( حيافظون عليها و هؤالء حتت الوعيد و هم الذين جاء فيهم احلديث الذي يف 

  : عبادة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

لى العباد يف اليوم و الليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند اهللا أن يدخله مخس صلوات كتبهن اهللا ع( 

  ) ) اجلنة و من مل حيافظ عليهن مل يكن له عهد عند اهللا إن شاء عذبه و إن شاء غفر له 

  الذي يصليها يف مواقيتها كما أمر اهللا تعاىل : فاحملافظ عليها 

اا فهذا حتت مشيئة اهللا تعاىل و قد يكون هلذا نوافل و الذي يؤخرها أحيانا عن وقتها أو يترك واجب

  . . . ) ) يكمل ا فرائضه كما جاء يف احلديث 

و على هذا احململ يدل كالم اإلمام أمحد أيضا الذي شهر عنه بعض أتباعه املتأخرين القول بتكفري تارك 

  الصالة دون 

 ]٤٥ [   

)١/٤٥(  



  

  تفصيل 

) مسنده ( ث ال خيالف هذا احلديث الصحيح كيف و قد أخرجه يف و كالمه يدل على خالف ذلك حبي

  كما أخرج حديث عائشة مبعناه كما تقدم ؟ 

 عن ترك الصالة - رمحه اهللا -سألت أيب : ( قال  ) ٥٥ص ) ( مسائله ( فقد ذكر ابنه عبد اهللا يف 

  متعمدا ؟ 

قتها أدعوه ثالثا فإن صلى و إال و الذي يتركها ال يصليها و الذي يصليها يف غري و: ( . . . قال 

  . . . ) ضربت عنقه هو عندي مبرتلة املرتد 

فهذا نص من اإلمام أمحد بأنه مل يكفر مبجرد تركه للصالة و إمنا بامتناعه عن الصالة مع علمه : قلت 

بأنه يقتل إن مل يصل فالسبب هو إيثاره القتل على الصالة فهو الذي دل على أن كفره كفر اعتقادي 

  فاستحق القتل 

) ( احملرر يف الفقه احلنبلي (  يف كتابه - جد شيخ اإلسالم ابن تيمية -و حنوه ما ذكره اد ابن تيمية 

   ) : ٦٢ص 

  ) و من أخر صالة تكاسال ال جحودا أمر ا فإن أصر حىت ضاق وقت األخرى وجب قتله ( 

  ود فلم يكفر بالتأخري و إمنا باإلصرار املنبئ عن اجلح: قلت 

 ]٤٦ [   

)١/٤٦(  

  

يف باب عقده يف هذه املسألة و ) مشكل اآلثار ( و لذلك قال اإلمام أبو جعفر الطحاوي رمحه اهللا يف 

  حكى شيئا من أدلة الفريقني مث اختار أنه ال يكفر 

   ) : ٢٢٨ / ٤( قال 

ان منه كافرا ألمرناه و الدليل على ذلك أنا نأمره أن يصلي و ال نأمر كافرا أن يصلي و لو كان مبا ك( 

باإلسالم فإذا أسلم أمرناه بالصالة و يف تركنا لذلك و أمرنا إياه بالصالة ما قد دل على أنه من أهل 

الصالة و من ذلك أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي أفطر يف رمضان يوما متعمدا بالكفارة اليت أمره 

  سلمني ا و فيها الصيام و ال يكون الصيام إال من امل

و ملا كان الرجل يكون مسلما إذا أقر باإلسالم قبل أن يأيت مبا يوجبه اإلسالم من الصلوات اخلمس و 

كان كذلك و يكون كافرا جبحوده لذلك و ال يكون كافرا بتركه إياه بغري جحود : من صيام رمضان 

 باإلسالم فكذلك ردته ال  و إسالمه كان بإقراره- و ال يكون كافرا إال من حيث كان مسلما -منه له 



  ) تكون إال جبحوده اإلسالم 

و هذا فقه جيد و كالم متني ال مرد له و هو يلتقي متاما مع ما تقدم من كالم اإلمام أمحد رمحه : قلت 

  اهللا الدال على أنه ال يكفر رد الترك بل بامتناعه من الصالة بعد دعائه إليها 

 ]٤٧ [   

)١/٤٧(  

  

اإلنصاف يف معرفة الراجح من ( ا محلت عليه كالم اإلمام أمحد ما جاء يف كتاب و إن مما يؤكد م

 / ١( للشيخ عالء الدين املرداوي قال رمحه اهللا ) اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل 

  ) : أدعوه ثالثا : ( كالشارح لقول أمحد املتقدم آنفا  ) ٤٠٢

 ترك صلوات كثرية قبل الدعاء مل جيب قتله و ال يكفر على الصحيح الداعي له هو اإلمام أو نائبه فلو( 

  ) من املذهب و عليه مجاهري األصحاب و قطع به كثري منهم 

و ممن اختار هذا املذهب أبو عبد اهللا بن بطة كما ذكر ذلك الشيخ أبو الفرج عبد الرمحن بن قدامة 

و زاد أنه  ) ٣٨٥ / ١) ( مام موفق الدين املقدسي لإل) املقنع ( الشرح الكبري على ( املقدسي يف كتابه 

  : أنكر قول من قال بكفره قال أبو الفرج 

  ) و هو قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة و مالك و الشافعي ( 

مث استدل على ذلك بأحاديث كثرية أكثرها عند ابن القيم و منها حديث عبادة املتقدم يف كالم ابن 

  : تيمية فقال عقبه 

  ) و لو كان كافرا مل يدخله يف املشيئة ( 

  و يؤكد ذلك حديث الكتاب و حديث عائشة : قلت 

 ]٤٨ [   

)١/٤٨(  

  

  تأكيدا ال يدع شكا أو شبهة فال تنس 

و ألن ذلك إمجاع املسلمني فإننا ال نعلم يف عصر من األعصار أحدا من تاركي : ( مث قال أبو الفرج 

 و ال منع مرياث مورثه و ال فرق بني الصالة من أحدمها مع كثرة الصالة ترك تغسيله و الصالة عليه

  تاركي الصالة و لو كفر لثبتت هذه األحكام 

  و ال نعلم خالفا بني املسلمني أن تارك الصالة جيب عليه قضاؤها مع اختالفهم يف املرتد 



ل و بني الكفر ترك بني الرج: ( يعين اليت احتج ا املكفرون كحديث ( و أما األحاديث املتقدمة 

: ( فهي على وجه التغليظ و التشبيه بالكفار ال على احلقيقة كقوله صلى اهللا عليه و سلم ) الصالة 

  و أشباه هذا مما أريد به التشديد يف الوعيد ) . . . سباب املسلم فسوق و قتاله كفر 

  )  اهللا أعلم و هذا أصوب القولني و) : يعين املوفق املقدسي ( قال شيخنا رمحه اهللا 

  و نقله الشيخ سليمان بن الشيخ عبد اهللا بن الشيخ : قلت 

 ]٤٩ [   

)١/٤٩(  

  

  البن قدامة مقرا له  ) ٩٦ - ٩٥ / ١) ( املقنع ( حممد بن عبد الوهاب رمحهم اهللا يف حاشيته على 

دا و أنه بتكفري تارك الصالة عم ) ٢٩٢ / ١) ( السيل اجلرار ( و مع تصريح اإلمام الشوكاين يف 

أنه ال يعين كفرا ال يغفر فقال ) نيل األوطار ( يستحق القتل و جيب على إمام املسلمني قتله فقد بني يف 

   ) : ١٥٥ - ١٥٤ / ١( بعد أن حكى أقوال العلماء و اختالفهم و ذكر شيئا من أدلتهم 

( ) صالة بذلك االسم و احلق أنه كافر يقتل أما كفره فألن األحاديث صحت أن الشارع مسى تارك ال( 

  و جعل احلائل بني الرجل و بني جواز إطالق هذا االسم عليه هو الصالة فتركها مقتض جلواز اإلطالق 

ال مينع أن يكون بعض أنواع الكفر : و ال يلزمنا شيء من املعارضات اليت أوردها األولون ألنا نقول 

لة ببعض الذنوب اليت مساها الشارع كفرا فال غري مانع من املغفرة و استحقاق الشفاعة ككفر أهل القب

  ) ملجئ إىل التأويالت اليت وقع الناس يف مضيعتها 

على تارك الصالة هو توسع غري ) الكافر ( و لقد صدق رمحه اهللا لكن ذهابه إىل جواز إطالق اسم 

  : حممود عندي ألن األحاديث اليت أشار إليها ليس فيها اإلطالق املدعى و إمنا فيها 

 ]٥٠ [   

)١/٥٠(  

  

  ) فقد كفر ( 

إذن لزمه أن ) كافر : ( و ما أظن أن أحدا يستجيز له أن يشتق من هذا الفعل اسم فاعل فيقول منه 

كالذي حيلف بغري اهللا و من قاتل مسلما أو تربأ من نسب و ) كفر : ( يطلقه أيضا على كل من قيل فيه 

  حنو ذلك مما جاء يف األحاديث 

  : و غريه عن ابن عباس مرفوعا بلفظ  ) ٢٣٤٩( رواه أبو يعلى نعم لو صح ما 



عرى اإلسالم و قواعد الدين ثالثة عليهن أسس اإلسالم من ترك واحدة منهن فهو ا كافر حالل ( 

  ) شهادة أن ال إله إال اهللا و الصالة املكتوبة و صوم رمضان : الدم 

قه على تارك الصالة و لكنه مل يصح كما كنت لو صح هذا لكان دليال واضحا على جواز إطال: أقول 

   ) ٩٤) ( السلسلة الضعيفة ( بينته يف 

أن جمرد الترك ال ميكن أن يكون حجة لتكفري املسلم و إمنا هو فاسق أمره إىل اهللا إن شاء : و اخلالصة 

ا أن عذبه و إن شاء غفر له و احلديث الذي هو عماد هذه الرسالة نص صريح يف ذلك ال يسع مسلم

  يرفضه 

 حالل الدم ال يصلى - يقينا -و أن من دعي إىل الصالة و أنذر بالقتل إن مل يستجب فقتل فهو كافر 

  عليه و ال يدفن يف 

 ]٥١ [   

)١/٥١(  

  

  مقابر املسلمني 

  فمن أطلق التكفري فهو خمطئ و من أطلق عدم التكفري فهو خمطئ و الصواب التفصيل 

   من بنيات الطريق فهذا احلق ليس به خفاء فدعين

  : و بعد 

فإن أخشى ما أخشاه أن يبادر بعض املتعصبني اجلهلة إىل رد هذا احلديث الصحيح لداللته الصرحية على 

و يغفر ما دون ذلك : [ . . . . أن تارك الصالة كسال مع اإلميان بوجوا داخل يف عموم قوله تعاىل 

 أحدمها -فقد تعاون اثنان من طالب العلم )  ه ١٤٠٧( كما فعل بعضهم أخريا بتاريخ ] ملن يشاء 

سلسلة األحاديث (  فتعقباين يف بعض األحاديث من املئة األوىل من -سعودي و اآلخر مصري 

  : و لفظه  ) ٨٧: برقم ( منها حديث حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه ) الصحيحة 

 ال صالة و ال نسك و ال صدقة و يدرس اإلسالم كما يدرس وشي الثوب حىت ال يدرى ما صيام و( 

الشيخ الكبري و : ليسرى على كتاب اهللا عز و جل يف ليلة فال يبقى منه آية و تبقى طوائف من الناس 

  فنحن نقوهلا ) ال إله إال اهللا : ( أدركنا آباءنا على هذه الكلمة : العجوز يقولون 

 ]٥٢ [   

)١/٥٢(  

  



و هم ال يدرون ما صالة و ال صيام و ال ) ال إله إال اهللا ( ما تغين عنهم : قال صلة بن زفر حلذيفة 

  نسك و ال صدقة ؟ 

  فأعرض عنه حذيفة مث ردها عليه ثالثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة 

  ) ثالثا . ( يا صلة تنجيهم من النار : مث أقبل عليه يف الثالثة فقال 

علي لتصحيحي إياه و مل جيدا ما فسودوا يف تضعيف هذا احلديث ثالث صفحات كبار يف الرد : قلت 

يتعلقان به لتضعيفه إال أنه من رواية أيب معاوية حممد بن خازم الضرير حبجة أنه كان يرى اإلرجاء و أن 

  احلديث موافق لبدعة اإلرجاء 

و هذا من اجلهل البالغ و ال جمال اآلن لبيانه إال خمتصرا فإن أبا معاوية مع كونه ثقة حمتجا به عند 

   فإنه قد توبع من ثقة مثله و أن احلديث ال صلة له باإلرجاء مطلقا الشيخني

و مها إمنا ادعيا ذلك جلهلهم بالعلم و كيف يكون ذلك و قد صححه احلاكم و الذهيب و كذا ابن تيمية 

  و العسقالين و البوصريي 

 وصل األمر ما أن و لئن جاز يف عقلهما أن هؤالء العلماء كانوا يف تصحيحهم إياه مجيعا خمطئني فهل

  يعتقدا بأم 

 ]٥٣ [   

)١/٥٣(  

  

  يصححون ما يؤيد اإلرجاء ؟ 

  تاهللا إا إلحدى الكرب أن يتسلط على هذا العلم من ال حيسنه و أن يضعفوا ما أهل العلم يصححونه 

 و هذا احلديث الصحيح يستفاد منه أن اجلهل قد يبلغ ببعض الناس أم ال يعرفون من اإلسالم إال

الشهادة و هذا ال يعين أم يعرفون وجوب الصالة و سائر األركان مث هم ال يقومون ا كال ليس يف 

احلديث شيء من ذلك بل هم يف ذلك ككثري من أهل البوادي و املسلمني حديثا يف بالد الكفر ال 

  يعرفون من اإلسالم إال الشهادتني 

 أحدهم هاتفيا عن امرأة تزوجها و كانت تصلي و قد يقع شيء من ذلك يف بعض العواصم فقد سألين

  دون أن تغتسل من اجلماع 

و قريبا سألين إمام مسجد ينظر إىل نفسه أنه على شيء من العلم يسوغ له أن خيالف العلماء سألين عن 

  ابنه أنه كان يصلي جنبا بعد أن بلغ مبلغ الرجال و احتلم ألنه كان ال يعلم وجوب الغسل من اجلنابة 

   ) : ٤١ / ٢٢) ( جمموع الفتاوى ( د قال ابن تيمية يف و ق

 ]٥٤ [   



)١/٥٤(  

  

و من علم أن حممدا رسول اهللا فآمن بذلك و مل يعلم كثريا مما جاء به مل يعذبه اهللا على ما مل يبلغه فإنه ( 

لبلوغ أوىل و ال يعذبه على بعض شرائطه إال بعد ا] أن [ إذا مل يعذبه على ترك اإلميان بعد البلوغ فإنه 

  . . . ) أحرى و هذه سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املستفيضة عنه يف أمثال ذلك 

إين أستحاض حيضة شديدة متنعين الصالة و الصوم ؟ فأمرها : مث ذكر أمثلة طيبة منها املستحاضة قالت 

  بالصالة زمن دم االستحاضة و مل يأمرها بالقضاء 

و ) الصحيحني ( ي فاطمة بنت أيب حبيش رضي اهللا عنها و حديثها يف و هذه املستحاضة ه: قلت 

   ) ٢٨١) ( صحيح أيب داود ( غريمها و هو خمرج يف 

و مثلها أم حبيبة بنت جحش زوجة عبد الرمحن بن عوف و استحيضت سبع سنني و حديثها عند 

   ) ٢٨٣( أيضا ) الصحيح ( الشيخني أيضا و هو خمرج يف 

إين أستحاض : (  محنة بنت جحش و هي اليت أشار إليها ابن تيمية فإن يف حديثها و مثة ثالثة و هي

  احلديث . . . ) حيضة كثرية شديدة فما ترى فيها ؟ قد منعتين الصالة و الصوم 

 ]٥٥ [   

)١/٥٥(  

  

 هذا و هناك نص آخر لإلمام أمحد كان ينبغي أن يضم إىل ما سبق نقله عنه لشديد ارتباطه به و داللته

  أيضا على أن تارك الصالة ال يكفر مبجرد الترك و لكن هكذا قدر 

   ) : ١٩٥ / ٥٦ص ) ( مسائله ( قال عبد اهللا بن اإلمام أمحد يف 

يصلي ما كان يف وقت حيضره ذكر تلك : ( سألت أيب عن رجل فرط يف صلوات شهرين ؟ فقال ( 

 فيها هذه الصلوات اليت فرط فيها الصلوات فال يزال يصلي حىت يكون آخر وقت الصالة اليت ذكر

فإنه يصلي هذه اليت خياف فوا و ال يضيع مرتني مث يعود فيصلي أيضا حىت خياف فوت الصالة اليت 

بعدها إال إن كان كثر عليه و يكون ممن يطلب املعاش و ال يقوى أن يأيت ا فإنه يصلي حىت حيتاج إىل 

لصالة ال جتزئه صالة و هو ذاكر الفرض املتقدم قبلها فهو أن يطلب ما يقيمه من معاشه مث يعود إىل ا

  ) يعيدها أيضا إذا ذكرها و هو يف صالة 

هل ترى يف كالم اإلمام أمحد هذا إال ما يدل على ما سبق حتقيقه أن املسلم : فانظر أيها القارئ الكرمي 

  ال خيرج من اإلسالم مبجرد ترك تلك الصالة بل صلوات شهرين متتابعني بل 

 ]٥٦ [   



)١/٥٦(  

  

  و أذن له أن يؤجل قضاء بعضها لطلب املعاش 

  : و هذا عندي يدل على شيئني 

  و هو ما سبق و هو أنه يبقى على إسالمه و لو مل تربأ ذمته بقضاء كل ما عليه من الفوائت : أحدمها 

 من هو دونه يف أن حكم القضاء دون حكم األداء ألنين ال أعتقد أن اإلمام أمحد بل و ال: و اآلخر 

  العلم يأذن بترك الصالة حىت خيرج وقتها لعذر طلب املعاش 

  و اهللا سبحانه و تعاىل أعلم 

و اعلم أخي املسلم أن هذه الرواية عن اإلمام أمحد و ما يف معناها هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه كل 

و ) إذا صح احلديث فهو مذهيب ( : مسلم لذات نفسه أوال و خلصوص اإلمام أمحد ثانيا لقوله رمحه اهللا 

) ( اإلنصاف ( خباصة أن األقوال األخرى املروية عنه على خالف ما تقدم مضطربة جدا كما تراها يف 

  و غريه من الكتب املعتمدة  ) ٣٢٨ - ٣٢٧ / ١

  و مع اضطراا فليس يف شيء منها التصريح بأن املسلم يكفر مبجرد ترك الصالة 

 ]٥٧ [   

)١/٥٧(  

  

ذ األمر كذلك فيجب محل الروايات املطلقة عنه على الروايات املقيدة و املبينة ملراده رمحه اهللا و هي و إ

  ما تقدم نقله عن ابنه عبد اهللا 

و لو فرضنا أن هناك رواية صرحية عنه يف التكفري مبجرد الترك و جب تركها و التمسك بالروايات 

  ح يف خروج تارك الصالة من النار بإميانه و لو مقدار ذرة األخرى ملوافقتها هلذا احلديث الصحيح الصري

  و ذا صرح كثري من علماء احلنابلة احملققني كابن قدامة املقدسي كما تقدم يف نقل أيب الفرج عنه 

  : و نص كالم ابن قدامة 

  ) و إن ترك شيئا من العبادات اخلمسة اونا مل يكفر ( 

يف حبث طويل له ذكر اخلالف فيه  ) ٣٠٢ - ٢٩٨ / ٢) ( املغين (  و حنوه يف) املقنع ( كذا يف كتابه 

  ) املقنع ( و أدلة كل مث انتهى إىل هذا الذي يف 

  كما تقدم ) اإلنصاف ( و ) الشرح الكبري ( و هو احلق الذي ال ريب فيه و عليه مؤلفا 

  و إذا عرفت الصحيح من قول أمحد فال يرد عليه ما ذكره 

 ]٥٨ [   



)١/٥٨(  

  

   ) : ٢٢٠ / ١) ( طبقات الشافعية الكربى ( السبكي يف ترمجة اإلمام الشافعي حيث قال يف 

نعم : إنه يكفر ؟ قال : يا أمحد أتقول : حكي أن أمحد ناظر الشافعي يف تارك الصالة فقال له الشافعي ( 

فالرجل مستدمي : قال ال إله إال اهللا حممدا رسول اهللا : يقول : إن كان كافرا فبم يسلم ؟ قال : قال 

صالة الكافر ال تصح و ال حيكم باإلسالم ا فانقطع : يسلم بأن يصلي قال : هلذا القول مل يتركه قال 

  ) أمحد و سكت 

  :  ألمرين - رمحه اهللا -ال يرد هذا على اإلمام أمحد : فأقول 

حكي : ( تصديره إياها بقول  ب- رمحه اهللا -أن احلكاية ال تثبت و قد أشار إىل ذلك السبكي : أحدمها 

  فهي منقطعة ) 

 كما -أنه ذكر بناء على القول بأن أمحد يكفر املسلم مبجرد ترك الصالة و هذا مل يثبت عنه : و اآلخر 

  تقدم بيانه 

و إمنا يرد هذا على بعض املشايخ الذين ال يزالون يقولون بالتكفري مبجرد الترك و أملي أم سريجعون 

  وا عنه بعد أن يقف

 ]٥٩ [   

)١/٥٩(  

  

 و غريه من كبار أئمة - و على قول أمحد - الذي بنينا هذه الرسالة عليه -على هذا احلديث الصحيح 

   املوافق له -احلنابلة 

فإن تكفري املسلم املوحد بعمل يصدر منه غري جائز حىت يتبني منه أنه جاحد و لو لبعض ما شرع اهللا 

   كما تقدم -تل كالذي يدعى إىل الصالة و إال ق

و الذي : ( عن الغزايل أنه قال  ) ٣٠٠ / ١٢) ( الفتح ( و يعجبين ذه املناسبة ما نقله احلافظ يف 

التكفري ما وجد إليه سبيال فإن استباحة دماء املسلمني املقرين بالتوحيد خطأ و : ينبغي االحتراز منه 

  ) ك دم ملسلم واحد اخلطأ يف ترك ألف كافر يف احلياة أهون من اخلطأ يف سف

ملا أوقف على هذا احلديث شكك يف داللته على جناة املسلم التارك ) بعضهم ( هذا و قد بلغين أن 

  للصالة من اخللود يف النار مع الكفار و زعم أنه ليس له ذكر يف كل الدفعات اليت أخرجت من النار 

رد دالالت النصوص انتصارا للمذهب و هذه مكابرة عجيبة تذكرنا مبكابرة بعض متعصبة املذاهب يف 

فإن احلديث صريح يف أن الدفعة األوىل مشلت املصلني بعالمة أن النار مل تأكل وجوههم فما بعدها من 



  الدفعات ليس فيها مصلون بداهة 

 ]٦٠ [   

)١/٦٠(  

  

  ] غي اجلاهلني سالم عليكم ال نبت: [ فإن مل ينفع مثل هذا بعض املقلدين اجلامدين فليس لنا إال أن نقول 

  : و اخلالصة 

 - كما قدمت - حديث عظيم بكثري من دالالته و معانيه من ذلك - حديث الشفاعة -أن حديثنا هذا 

 ال خيرج من امللة و ال خيلد يف النار مع - مع إميانه بوجوا -داللته القاطعة على أن تارك الصالة 

  الكفرة و املشركني 

 و غريه مما يف معناه -ن وقف على هذه الرسالة املتضمنة هذا احلديث و لذلك فإين أرجو خملصا كل م

 أن يتراجع عن تكفري املسلمني التاركني للصالة مع إميام ا و املوحدين هللا تبارك و تعاىل فإن تكفري -

 أن يذكروا بعظمة الصالة يف اإلسالم مبا جاء - فقط - و عليهم - كما تقدم -املسلم أمر خطري جدا 

 مع -ن ذلك يف القرآن الكرمي و األحاديث النبوية و اآلثار السلفية الصحيحة فإن احلكم قد خرج م

 ال يستطيعون أن ينفذوا حكم الكفر و القتل يف تارك - لذلك - من أيدي العلماء فهم -األسف 

  واحد للصالة بله مجع من التاركني و لو يف دولتهم فضال عن الدول اإلسالمية األخرى 

 قتل التارك للصالة بعد دعوته إليها إمنا كان حلكمة ظاهرة و هو لعله يتوب إذا كان مؤمنا ا فإذا فإن

  آثر القتل عليها دل 

 ]٦١ [   

)١/٦١(  

  

 كافرا كما تقدم عن ابن تيمية فامتناعه - و احلالة هذه -ذلك على أن تركه كان عن جحد فيموت 

   من امللة و هذا مما ال سبيل إليه اليوم مع األسف منها يف هذه احلالة هو الدليل على خروجه

 من الوجهة النظرية مبا عليه مجهور أئمة املسلمني بعدم تكفري تارك الصالة مع - إذن -فليقنع العلماء 

  إميانه ا 

  و قد قدمنا الدليل القاطع على ذلك من السنة الصحيحة فال عذر ألحد بعد ذلك 

  ] مره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر الذين خيالفون عن أ[ 



)١/٦١(  

  

 من مجلة الذين فام - رمحه اهللا -عن ابن قدامة و هو  ) ٥٨ - ٥٧ص ( سبق النقل : تنبيه 

  االستدالل ذا احلديث الصحيح للمذهب الصحيح يف عدم تكفري تارك الصالة كسال 

لخالف ألن فيه أن موىل لألنصار مات و كان لكن العجيب أنه ذكر حديثا آخر لو صح لكان قاطعا ل

  يصلي و يدع و مع ذلك أمر صلى اهللا عليه و سلم بغسله و الصالة عليه و دفنه 

و هو و إن كان قد سكت عنه فإنه قد أحسن بذكره مع إسناده من رواية اخلالل األمر الذي مكنين من 

  ك أودعته يف كتايب دراسته و احلكم عليه مبا يستحق من الضعف و النكارة و لذل

 ]٦٢ [   

)١/٦٢(  

  

   ) ٦٠٣٦) ( سلسلة األحاديث الضعيفة ( 

  : تنبيه ثان 

فتح من العزيز الغفار بإثبات أن : ( بعد كتابة ما تقدم بأيام أطلعين بعض إخواين على كتاب هام بعنوان 

بريا و ازداد تأليف عطاء بن عبد اللطيف أمحد ففرحت به فرحا ك) تارك الصالة ليس من الكفار 

سروري حينما قرأته و تصفحت بعض فصوله و تبني يل أسلوبه العلمي و طريقته يف معاجلة األدلة 

 ختريج األحاديث و تتبع طرقها و شواهدها و متييز صحيحها من - بل هي أمهها -املختلفة اليت منها 

عتماد على ما ثبت منها مث ضعيفها ليتسىن له بعد ذلك إسقاط ما ال جيوز االشتغال به لضعفها و اال

  االستدالل به أو اجلواب عنه 

 خالفا لبعض املؤلفني الذين حيشرون كل ما يؤيدهم - جزاه اهللا خريا -و هذا ما صنعه األخ املؤلف 

دون أن يتحروا الصحيح فقط كما فعل الذين ردوا علي يف مسألة وجه املرأة من املؤلفني يف ذلك من 

   غريهم السعوديني و املصريني و

  فقد سلك املنهج العلمي يف الرد ) عطاء ( أما هذا األخ 

 ]٦٣ [   

)١/٦٣(  

  



على املكفرين فتتبع أدلتهم و ذكر ما هلا و ما عليها مث ذكر األدلة املخالفة هلا على املنهج نفسه و وفق 

ل يف التصحيح  شيء من التساه- أحيانا -بينها و بني ما خيالفها بأسلوب رصني متني و إن كان يصحبه 

باعتبار الشواهد مث التكلف يف التوفيق بينه و بني األحاديث الصحيحة الدالة على كفر تارك الصالة 

فإنه بعد أن تكلم ) فمن تركها فقد خرج من امللة : ( . . . كما فعل يف حديث أيب الدرداء يف الصالة 

  عليه و بني ضعف إسناده عاد فقواه بشواهده 

شواهد قاصرة ال تنهض لتقوية هذا احلديث مث أغرب فتأول اخلروج املذكور فيه بأنه و هي يف احلقيقة 

  خروج دون اخلروج 

   ) ٦٠٣٧) ( الضعيفة ( و له غري ذلك من التساهل و التأويل كاحلديث املخرج يف 

ن تعصب أن كتابه نافع جدا يف بابه فقد مجع كل ما يتعلق به سلبا أو إجيابا قبوال أو رفضا دو: و احلق 

  ظاهر منه ألحد أو على أحد 

يف ذكر أدلة خاصة تدل على أن تارك : ( و أحسن ما فيه الفصل األول من الباب الثاين و هو كما قال 

  و عدد أدلته املشار إليها اثنا عشر دليال ) الصالة ال خيرج من امللة 

 ]٦٤ [   

)١/٦٤(  

  

أن منها حديث الشفاعة هذا ألنه قاطع للرتاع عند و لقد ظننت حني قرأت هذا العنوان يف مقدمة كتابه 

 قد فاته كما فات غريه من املتأخرين أو - مع األسف - و لكنه - كما سبق بيانه -كل منصف 

  املتقدمني على ما سلف ذكره 

 غري أنه ال بد يل من التنويه بدليل من أدلته ألمهيته و غفلة املكفرين عنه أال و هو قوله صلى اهللا عليه و

  : سلم 

احلديث و فيه ذكر التوحيد و الصالة و غريها من . . . ) إن لإلسالم صوى و منارا كمنار الطريق ( 

فمن انتقص منهن شيئا فهو : ( . . . األركان اخلمسة املعروفة و الواجبات مث قال صلى اهللا عليه و سلم 

  ) سهم من اإلسالم تركه و من تركهن فقد نبذ اإلسالم وراءه 

خرجه املومى إليه خترجيا جيدا و تتبع طرقه و بني أن بعضها صحيح اإلسناد مث بني داللته الصرحية و قد 

  على عدم خروج تارك الصالة من امللة 

منذ  ) ٣٣٣: رقم ) ( سلسلة األحاديث الصحيحة ( و قد كنت خرجت هذا احلديث قدميا يف كتايب 

 املتأخر مع املتقدم و لكنه مل يشر إىل ذلك أدىن إشارة أكثر من ثالثني سنة و استفاد هو منه كما هو شأن

و لقد كان حيسن به ذلك و ال سيما أنه خصين بالنقد يف بعض األحاديث و ذلك مما ال يضرين ألبتة بل 



  إنه 

 ]٦٥ [   

)١/٦٥(  

  

  لينفعين أصاب أم أخطأ و ليس اآلن جمال تفصيل القول يف ذلك 

  : و ختاما 

   املوفق للصواب - و حده - كان عنده شك يف هذه املسألة و اهللا سبحانه فلرياجع هذا الكتاب من

  و سبحانك اللهم و حبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك و أتوب إليك 

 ]٦٦ [   

)١/٦٦(  

  


